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P R O C E S  V E R B A L 

 

Incheiat astazi, 03 septembrie 2015, in sedinta ordinara , legal constituita,  

a Consiliului Local al comunei Crucea 

 

               

              La ora 10, secretarul comunei Crucea, declara deschise lucrarile sedintei , anuntand ca  din 

cei 12 consilieri in functie, sunt prezenti 98, absenti fiind domnii consilieri : Sandu Gheorghe, 

Vasile Gheorghe ,Ion Lucian, Marin Florentina si viceprimarul comunei , Butoi Ion. 

Deoarece presedinte de sedinta in functie este domnul viceprimar , Butoi Ion, secretarul 

comunei solicita propuneri din partea consilierilor pentru desemnarea presedintelui acestei  

sedinte. 

Domnul consilier , Dobrin Iosif, propune pe domnul consilier Sandu Gheorghe.Nu au mai 

fost alte propuneri. 

            In urma votului , presedinte de sedinta ,  a fost ales domnul Sandu Gheorghe. 

 Acesta preia conducerea sedintei si anunta  ca la lucrarile acesteia mai participa primarul 

comunei , domnul Frigioi Gheorghe  si  doamna inspector contabil , Diaconu Dorina. 

In conformitate cu prevederile art.43,pct.5 din Legea nr.215/2001, inainte de inceperea 

sedintei  s-a pus la dispozitie procesul verbal al sedintei anterioare.Acesta a fost supus la vot si 

aprobat in unanimitate  deoarece nu au fost  observatii in legatura cu cele consemnate. 

           Presedintele de sedinta a dat cuvantul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a 

sedintei . 

Dupa prezentarea ordinii de zi si aprobarea acesteia, domnul  consilier , presedinte de 

sedinta, invita pe  primarul comunei sa prezinte expunerea de motive la proiectul de hotarare 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. 

Dupa aceasta, se da cuvantul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati 

economic-financiare, protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea 

proiectului de hotarare. 

Se trece la discutii. 

Se inscrie domnisoara consilier , Constantin Ioana , care face obsevatia ca sumele 

provenite din vanzarea unor bunuri (terenuri , masini) nu se regasesc in capitolele din buget. 

Doamna contabil Diaconu  ii raspunde ca unele tranzactii inca nu au avut loc , dar aceste 

sume vor fi prinse cu siguranta in urmatoarea rectificare a bugetului, sumele vor fi repartizate pe 

sectiunea de dezvoltare. 

Domnul consilier , Iosif Dobrin , se inscrie la cuvant. Acesta intreaba unde vor fi cheltuiti cei 

244 mii  lei. Inspectorul contabil raspunde ca este o suma previzibila si va fi cheltuita in functie de 

nevoi. 

Nefiind alte discutii, setrece la vot. Proiectul de hotarare este aprobat in unanimitate. 

Expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind însuşirea variantei finale a proiectului de 

stemă a comunei Crucea, judetul Constanta a fost prezentata de primarul comunei, domnul Gheorghe 

Frigioi, la invitatia presedintelui de sedinta. 



 

Se da cuvantul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

Raportul comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 

familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul 

consilier, Stanescu Constantin. 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si 

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier, Moise Dan. 

Se trece la discutii.Se inscrie domnul Stanescu care mentioneza ca nu au fost aduse 

recomnadari celor trei variante  de stema a comunei Crucea facute publice si deci trebuie ca in 

cadrul sedintei sa se stabileasca varianta finala. 

Domnul primarul al  comunei intervine cu propunerea variantei nr.3 aceasta fiind completa 

si cu semnificatii deosebite. 

Se inscrie la cuvant domnul consilier Dobrin Iosif si spune ca varianta nr.3 este cu adevarat 

cea mai reusita , dar intreaba daca nu era mai bine ca strugurele sa fie inlocuit cu un pom avand in 

vedere ponderea culturilor pe raza comunei Crucea. 

Cu ingaduinta presedintelui de sedinta, primarul comunei intervine spunand ca 

semnificatia ciorchinelui de strugure , a vitei de vie , care insemna viata  este apreciata in 

simbolistica agreeata de comisia de heraldica. 

Domnul consilier Stanescu Constantin se inscrie la cuvant spunand ca omul  de rand  nu 

stie de aceasta semnificatie a ciorchinelui de strugure. 

Domnul Stanescu Constantin aduce in discutie pozitia motocului , a manastirii mici  si 

semnificatia acesteia. 

Domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei, intervine spunand ca existenta acesteia se 

datoreaza unui mic artificiu facut pentru  ca simbolul Sfintei Crucii sa apara in stema  

intr-o maniera mai eleganta, avand in vedere numele comunei noastre. 

 Domnul consilier Dobrin incheie discutiile pe aceasta tema spunand ca varianta nr.3 este 

cea mai indicata a fi aprobata, aceasta fiind bine gandita si foarte bine redata. 

              Supusa la vot , varianta nr.3 a fost  aprobata ca varianta finala a stemei comunei Crucea. 

In continuare, presedintele de sedinta invita pe primarul comunei sa prezinte expunerea 

de motive la Proiectul de hotarare privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului 

privat al comunei Crucea, judetul Constanta. 

Raportul comisiei de specialitate juridica si de disciplina, amenajarea  teritoriului si 

urbanism pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul consilier, Moise Dan. 

Se da cuvantul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

            Se inscrie la cuvant domnul consilier Iosif Dobrin , care face observatia ca la coloana din 

inventarul bunurilor adaugate , in care sunt prezentate vecinatatile imobilelor respective, apare 

Comuna Crucea. Nu este de acord, propunand modificarea in „teren Comuna Crucea”. Propunerea 

lui a fost consemnata cu aceasta fiind de acord si ceilalti consilieri. 

          Domnisoara consilier, Constantin Ioana , se inscrie la cuvant  facand observatia ca din 

inventarul bunurilor apartinand domeniului privat nu a fost scos terenul de 964 mp din Galbiori 

care a fost vandut . 

         Propune modificarea anexei la inventar in acest sens. Propunere aprobata de ceilalti 

consilieri. 



 

      Nefiind alte discutii, se trece la vot. Proiectul de hotarare supus atentiei a fost aprobat in 

unanimitate cu modificarile aduse. 

         Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei 

“Nasterea Maicii Domnului”din Crucea pentru achizitionarea unui clopot mare    a fost prezentata de 

primarul comunei Crucea. 

Se da cuvantul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

Raportul comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 

familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul 

consilier, Stanescu Constantin. 

Se trece la discutii. 

Domnisoara consilier , Constantin Ioana , intreaba daca suma  pe care o vor aproba este 

cea necesara pentru achizitionarea unui clopot sau este o contributie si care ar fi aceea. 

Primarul comunei vine si completeaza expunerea de motive prezentata mai sus amintind 

de OG 82/2001 si de normele metodologice de aplicarea acesteia in care se specifica faptul ca 

autoritatile locale pot contribui cu fonduri in completare pentru buna functionare a lacasurilor de 

cult, in conditiiile in care preotii parohi vin cu documentatii si proiecte de lucrari , fac dovada 

contractelor de achizitii. Aceste conditii vor fi stipulate si in hotararea  Consiliului local.Dumnealui 

spune ca nu se pot  initia astfel de achizitii din parte autoritatii locale.  

Domnisoara consilier Constantin propune ca intr-o sedinta ulterioara sa se ia in discutie si 

posibilitatea refacerii  clopotnitei bisericii din satul Stupina, avand in vedere importanta clopotelor 

in sistemul de alarmare a poplatiei in caz de situatii de urgenta. 

Domnul consilier Dragan Dorel intervine spunand ca acest clopot fisurat  se poate topi iar 

din materialul respectiv sa se faca unul nou. 

Domnul primar intervine spunand ca nu aceasta este practica , acest clopot avand o 

importanta spirituala mare deoarece dateaza de la sfintirea bisericii la care a participat regele 

Ferdinand. Acesta va fi  amplasat ca o  piesa de muzeu . 

Domnul consilier , Stanescu Constantin, intervine spunand ca acest proiect trebuie aprobat 

, avand in vedere importanta acestuia penyru buna functionare a bisericii , dar trebuie aprobata si 

refacerea clopotnitei din Stupina. 

Nefiind si alte discutii, se supune la vot acordarea sumei de 20 000 lei . Cei 8 consilieri 

prezenti au aprobat in unanimitate. 

In continuare, presedintele de sedinta invita pe primarul  comunei sa prezinte expunerea 

de motive la proiectul de hotarare privind acordarea unor ajutoare financiare. 

Primarul comunei prezinta cazul elevei Lutea  Andreea Luminita  care are nevoie de o suma 

importanta de bani pentru o operatie complexa , aceasta suferind de scolioza, fiind un caz 

mediatizat in ultimul timp si cazul numitului Murgoci Mihai din satul Baltagesti . Acesta din urma 

avnd nevoie de sprijin financiar in vedeea obtinerii certificatului in grad de handicap, avand 

amputatii la nivelul membrelor inferioare. 

Se da cuvantul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

Raportul comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 

familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul 

consilier, Stanescu Constantin. 



 

Domnul consilier , Iosif Dobrin , se inscrie la discutii confirmand gravitatea bolii de care a 

luat la cunostinta, acesta implicandu-se in plan personal. 

Domnul primar propune o suma care sa fie in aceeasi nota cu ajutoarele financiare 

acordate pana acum de Consiliul local al comunei Crucea , si anume suma de 5000 de euro care va 

fi depusa in contul special creat pentru Lutea Andreea. 

In ceea ce priveste pe Murgoci Mihai, suma propusa este de 1000 de lei , suma pe care o 

va justifica domnul consilier Moise Dan, care s-a ocupat si se va ocupa in continuare de acesta. 

Discutiile pe aceast subiect incheiindu-se , se trece la vot. Cu 8 voturi pentru , proiectul de 

hotarare a fost aprobat. 

Ultimul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de 

inmormantare lui Lepadatu Dinu , a fost sustinut prin expunerea de motive de catre primarul 

comunei. 

Se da cuvantul  comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-financiare, 

protectia mediului si turism pentru a prezenta raportul cu privire la avizarea proiectului de 

hotarare. 

Raportul comisiei de specialitate pentru  activitati social-culturale, invatamant, sanatate, 

familie si protectia copilului pentru avizarea proiectului de hotarare a fost prezentat de domnul 

consilier, Stanescu Constantin. 

Domnul consilier , Dragan Dorel, intervine cu permisiune presedintelui de sedinta, 

confirmand  cele constatate in urma anchetei sociale efectuata de asistentul social din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului . 

Nefiind discutii, acordarea ajutorului de inmormantare de 1208 lei a fost aprobat in 

unanimitate. 

 

Ordinea de zi fiind epuizata, presedintele de sedinta, consilier Sandu Gheorghe, declara 

inchise lucrarile sedintei. 

 

                   Presedinte de sedinta,                                                               Secretar, 

    Gheorghe   SANDU                                                                                Reveicuta GURGU 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


